
PROJEKTY MŠ 

 
 

Názov projektu Termín 

začatia 

realizácie 

projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 
Výsledky 

Škola podporujúca 
zdravie – t. č. Zdravá 
škola 

Február 1995 trvá Sponzorsky vybudovaná sauna 
v MŠ 19 916 € 

Ekovláčik separáčik September 
1995 

trvá  

Chceme dýchať čistý 
vzduch 

September 
1996 

Jún 1997 MŠ získala edukačný materiál 

Legoparáda 1 November 
2006 

trvá Zakúpené Lego Education 
zriaďovateľom 2 174,20 € 

Legoparáda 2 Október 2007 trvá Zakúpené Lego Education RZ 
1000 €  

Adamko hravo-zdravo September 
1996 

trvá V edukačnom procese sa 
uplatňuje 12 zásad zdravého 

životného štýlu 

Tu sa nám páči, tu 

chceme žiť, s Nestlé 

Slovensko s.r.o. náš 

športový areál využiť 

Október 2008 Jún 2013 MŠ získala fin. prostriedky na 
zakúpenie exteriérového 
nábytku 1659,69 € 

Informačno-

komunikačné centrum 

v edukačnom procese 

August 2009 trvá Elektronizácia a revitalizácia 
MŠ – dotácia v rámci programu 

MŠ SR 3 300 € 

Goodyar – Bezpečná 
škôlka 

Október 2010 Jún 2012 MŠ získala reflexné vesty pre 
deti CD, Bezpečná škôlka 

Zdravý úsmev September 
2012 

trvá Spolupráca so stomatológom 

Školský mliečny 
program 

September 
2011 

trvá ŠJ pravidelne mesačne dostáva 
pre deti mliečne nápoje 

Program školské 
ovocie 

September 
2011 

trvá ŠJ pravidelne mesačne dostáva 
pre deti ovocie, ovocný nápoj 

EduSensus Január 2012 Jún 2012 MŠ získala možnosť bezplatne 
využívať edukačný portál  a 

zároveň sa podieľať na tvorbe 
metodických listov pre učiteľov 

Rozprávková záhrada Apríl 2012 Jún 2012 MŠ získala 1 144 € na nákup 
kosačky  a krovinorezu 

Šanca pre Vás a Vašu 
školu! 

November 
2012 

December 2012 Riad. MŠ vypracovala projekt: 
Túlame sa po interaktívnej 
tabuli – žiadaná suma podpory 
od Nadácie Volkswagen 2452 € 
nebola podporená 

IBM KidSmart Early 
Learning 

November 
2012 

Január 2013 MŠ získala počítačový hardvér  
s príslušenstvom v hodnote 
1 478 € 

Zelená škola September 
2012 

trvá MŠ  zapojená I. šk .r., MŠ 
získala možnosť  vzdelávania, 
sa v tejto oblasti 

Projekt Elektronizácia 
vzdelávacieho systému 

Marec 
2014 

trvá MŠ zapojením získala set – 
interaktívna tabuľa, notebook 



regionálneho školstva  a farebná tlačiareň 

ZÓNA POHYBU – pre 
radosť a zdravie detí  
S NESTLÉ SLOVENSKO 
s. r. o. 

September 
2014 

Jún 2015 MŠ získala z Nestlé fin. 
prostriedky na zakúpenie 
exteriérového nábytku v 
hodnote 1 000 €, RZ 
dofinancovalo 1 284 € 

Projekt DOMESTOS September 
2015 

August 2016 MŠ získala 8 000 € na 
renováciu sociálnych zariadení 
– pavilón C 

Projekt – súťaž 
s MiKim a KiMi 

Apríl 2016 trvá  

Projekt Tesco Apríl 2016 trvá  

 
 

Všetky projekty si vyžadovali dôslednú spoluprácu nielen celého pracovného kolektívu,  ale 
aj rodičov a ostatnej širokej verejnosti. Spolupráca bola založená na veľmi dobrých 
medziľudských vzťahoch v pracovnom kolektíve, ktoré sú základom pokojnej atmosféry pri 
zvládaní všetkých vytýčených cieľov.  
 

Zoznam uplatňovaných vzdelávacích programov 
 
Veková kategória Vzdelávací program 
3 – 7-ročné deti Školský vzdelávací program ISCED 0 (ďalej ŠkVP) 

„Sauna, pohyb, zdravá strava, k poznaniu a k tvorivým 
hrám nám silu dáva“ 
Rozvíjajúci vzdelávací program ŠkVP  

� Zdravá škola 
Doplňujúce vzdelávacie programy ŠkVP 

� Enironmentálna výchova 
� IKT 

6 – 7-ročné deti  
s OPŠD  

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s OPŠD 
v MŠ 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 
Údaje o interných aktivitách  MŠ 
Tekvičkové kráľovstvo - výstava z jesenných plodov 
Lipa zdravej školy – oslava narodenín 
Mikuláš s divadelným predstavením v MŠ + besiedky 
Tvorivé dielne - Vianoce 
Saunovanie detí od 2-7 rokov 1x týždenne v saune MŠ 
Výučba AJ 
Beseda s príslušníkom MsP, ukážka výcviku psa 
Beseda s lesným pedagógom 
Školská zrelosť - testy 
Depistáž výslovnosti 
Návšteva knižnice 
Výchovný koncert ZUŠ 



Karneval v MŠ - fašiangy 
Deň otvorených dverí - pre rodičov  novoprijatých detí 
Deň zeme 
Týždeň detských radostí k MDD 
Deň rodiny 
Divadelné predstavenia 
Športová olympiáda – školské kolo 
Karneval na školskom dvore 
Jazdecký klub Kúty – Bojnice - výlet 
Prezentácia výučby AJ v MŠ 
Rozlúčka s predškolákmi 
 
 
Údaje o externých aktivitách 
ZŠ Dobšinského Prievidza – podľa plánu spolupráce 
ZŠ Ul.  Šafárika  Prievidza – podľa plánu spolupráce 
Plavecký výcvik 
Festival tela a ducha – športová olympiáda mesta Prievidza 

 
 


